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П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И

За представянето на 
самодейните състави от 

читалището в Тервел  пред 
румънска публика

Когато се спомене думата “проект” хората 
най-чес то смятат,че предс тои да се с лага нова 
дограма, да се измазва,да се асфалтира,да 
се подменят водопроводи и канализация,да 
се леят плочи ,вдигат зидове и правят нови 
покриви.Това наис тина са нещата,за които 
обикновено”управниците” търсят финансиране 
и в които влагат усилията си.Тези подобрения на 
средата,в която живеем безспорно са важни за 
всички.Само че освен тях има и нещо друго,не 
по-малко значимо – духа на човека,усещането 
му за родова принадлежнос т,за националнос т,за 
корени,които идват някъде отдалече,от 
времена,които никой не помни,но всеки предава 
на децата си познанието,което те  са съхранили.
Затова има и едни други проекти,чрез които 
се финансират дейнос ти,допринасящи за 
обогатяването на духа,за създаване на 
познанс тва,контакти и приятелс тва,чрез които 
да се научи повече за “другите’ хора-тези,които 
живеят съвсем близо до нас,били са час т от 
нашата ис тория, а в същото време говорят 
език,който не разбираме.

В точно такъв проект учас тваха и четири 
самодейни със тава от тервелското читалище. 
От 9 до 11 октомври Ансамбъла, Школата за 
народно пеене,Групата за изворен фолк лор 
и Коледарската група имаха учас тия на две 
сцени в румънски градове от облас т Конс танца. 
На 9 октомври заедно с румънски фолк лорни 
със тави и със самодейни групи от общините 
Генерал Тошево и Крушари,те учас тваха в парад-
дефиле на национални кос тюми от различните 
етнографски облас ти на Румъния.Проявата бе 
час т от тринадесетото издание на Фес тивал за 
песни, танци и народни носии „Дан Мойсеску”.
Патронът на фес тивала е виден румънски 
педагог и общес твеник,основал множес тво 
детски школи за популяризиране на румънския 
фолк лор. Тази година фес тивалът има своето 
тринадесето издание.Негови организатори са 
Облас тен съвет Конс танца, Облас тен център за 
развитие на традиционната култура Конс танца, 
Кметс твото, Общинския съвет и Културния 
дом на град Топалу.Фес тивалът се със тоя в 
град Топалу.Българското учас тие в дните на 
този фес тивал с тана възможно благодарение 
на проект,финансиран по Програма ФАР и 
реализиран в рамките на компонент за културен 
обмен по програмата за трансгранично 
сътрудничес тво.Проектите се внесоха в началото 

на миналата, 2007 година и с лед оценката 
,одобрението и процедурите по с тартирането 
им, сега вече са в етап на реализация.Всички 
разноски по пътуването и тридневния прес той 
на българската група в Румъния бяха разчетени 
в бюджета на проекта.Водещата организация 
е предс тавител на румънския партньор по 
проекта.

Освен дефилето, в същия ден-9 
октомври, четирите самодейни със тава,чиито 
изпълнения всички тервелчани познават 
много добре,изнесоха концерт в залата на 
Община Черна вода.Интересно бе да се усети 

нещо,което всички в Тервел усещаме докато 
гледаме и с лушаме танците и песните на децата 
от ансамбъла , на момичетата и жените от 
певческите групи.Залата се изпълни с емоции и 
аплодисменти.Публиката аплодира бурно мелод
иите,гласовете,акомпанимента на инс трументит
е,плетениците от красиви,бързи и много с ложни 
движения,интересната , наситена с  елементи 
на закачки и нас троение хореография,шарените 
багри на кос тюмите,с лънчевите от тенъци на 
женските кърпи,красотата и младос т та на 
певици и танцьори,сюжета на сцената от обичая 
Коледуване.Също като на концертите в Тервел 
- бурни аплодисменти,думи, с които се изказва 
възхищение и желание за нови срещи,въпроси 
за репертоара,за самодейците,за читалището,за 
общината….Това всъщнос т е културата – тя 
сближава и чрез нея се научават неща,които 
иначе всеки подминава с безразличие,четейки 
ги в  някой скучен учебник.В Черна вода ,град 
в който живеят около 10 000 души,тервелчани 
бяха посрещнати от кметицата и нейния екип.

На 10 октомври със тавите ни се изявиха на 
фес тивалната сцена в  Топалу.В Града-домакин 
гос тите бяха приветс твани от кмета ,от хората,с 
които той работи и от предс тавители на културни 

инс титуции от облас т Конс танца,отговорни 
за организирането на подобни фес тивали 
и събития. Учас тието на тервелчани бе 
предшес твано от изяви на румънски самодейни 
със тави и певци.Пред пълната зала в мес тния 
културен дом децата и възрас тните отново 
дадоха най-доброто от себе си,изпълниха 
сцената с багри,ритми и музика,която докосва 
душата.Публиката не спес ти аплодисментите 
си.По време на изпълненията лицата на хората 
в залата изразяваха първо одобрение,пос ле 
възхищение и накрая благодарнос т за хубавото 
преживяване.

Изпълненията на румънските със тави също 
предизвикаха интерес у нашите самодейци.
На сцената бяха показани хореографски 
елементи,които в определени моменти имаха 
пълно сходс тво с танците,които се играят от 
нас,българите в Добруджа.Близос т та личеше 
в с тъпките, в кос тюмите,във фигурите,които 
румънските танцьори на сцената образуваха.
И в същото време –като цяло- различна 
музика,различни разцветки и мотиви на 
облек лото,различни движения на краката.
Отново феномена на 
явлението култура – 
да покаже и подчертае 
общото и различното 
меж ду  народите 
и етносите,но и в 
двата с лучая чрез 
в ъ з д е й с т в и е т о 
на красотата и 
е с т е т и к а т а.Кул т у р а т а 
и изкус твото са двете 
неща,в които не може да има фалш и вялос т.
Ес тетичното,красивото и въздейс тващото 
върху духа са носителите на тяхното пос лание-
освен за телата си,да се грижим и за душите 
си,да забелязваме и оценяваме това,което 
имаме – като народ,като етнос,като род,като 
семейс тво,като човешки същес тва.Да се учим 
да харесваме и това,което ценят другите народи 
и етноси.Културата и в час тнос т фолк лора в 
тези три дни бяха това,което направи така,че 
няколкос тотин души да се усетят като час т от 
нещо общо-много еднакво, а в същото време 
много различно.Ако трябва да се използват 
думи,които пасват на съвременния език 
– това усещане всъщнос т не е нищо друго 
освен чувс тво на толерантнос т  и интеграция 
на народи в рамките на една обща европейска 
общнос т.Тези думи чуваме по няколко пъти на 
ден от средс твата за масова информация и чес то 
ги възприемаме като к лишета.Фолк лорът на 
два съседни народа и желанието им да научат 
повече един за друг направи така,че думите да 
се изпълнят със съдържание.

Добре е ние,хората в Тервел да се научим 
да отделяме по-малка час т от усилията и 
емоциите си за дребните неща от ежедневието 
и да възприемем като час т от собс твения си 
свят чувс твото на гордос т от това,че имаме 
въздейс тващ и много красив фолк лор,че имаме 
хора,които работят с желание и с душа,за да го 
превърнат в мос т меж ду поколенията,в извор 
на родолюбие и национална идентичнос т.Да 
си дадем сметка,че когато децата влизат в 
читалището, в училището,в ОДК, в общината 
или някъде на друго мяс то, за да  репетират 

или да се изявяват 
на сцена,те всъщнос т 
получават много ценни 
житейски умения – да 
работят в екип,да бъдат 
д и с ц и п л и н и р а н и , з а 
да пос тигат успехи,да 
уважават хората,от 
които се учат,да бъдат 
търпеливи и в същото 
време в живота им 

винаги да има цел,към която да се с тремят.Не 
е ли това рамката ,която всеки родител иска да 
пос тави в с ложния комплекс от свои дейс твия 
наречен “възпитание на детето”.Като че ли 
има неща,които възпитават,без за тях да се 
четат с ложни термини и определения в томове 
педагогическа литература.Затова - да обичаме и 
пазим песните и танците си,да не пес тим усилия 
и средс тва,за да учим на това и децата си. 
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За своето положение хората винаги винят 
обстоятелствата. Онези, които успяват в 
живота, които вървят напред и нагоре, търсят 
желаните от тях обсотоятелства-а ако не могат 
да ги намерят, ги създават.

Бърнард Шоу

           МИСЪЛ НА БРОЯРубРика

Ансамбълът изправи на крака многобройната публика на фестивала

Ж е н и т е  о т  п е в ч е с к а т а  г р у п а  в  ч и т а л и щ е т о

К о л е д а р и т е  н а  с ц е н а т а  в  Ч е р н а  в о д а

Сладкогласите млади певици на фестивалната сцена в Топалу



ТЕРВЕЛ     Година III,  брой 33, сряда, 15 октомври 2008 г.�

И С Т О Р И Ч Е С К А   Р У Б Р И К А

В своята мемоарна книга „Добришката епопея” генерал 
Тодор Кантарджиев започвал автобиографичните си бележки 
така: „Роден съм 6 Самоков на 20 февруари 1861 г. от бедни 
родители.” И после продължавал с подробности: „Още от 
малък съм израснал в неограничена свобода всред чаровната 
природа.”

Полуграмотното планинарче било едро и здраво. Когато 
подбирали новобранци за първия подиросвобожденски 
редовен полк войници от новата ни армия, заради фигурата 
му го записали и него, макар че нямал 17 години.

Отначало попаднал в 124-ти пехотен воронежки полк 
от 31-ва пехотна руска дивизия, който тогава квартирувал, 
дето сега е средата на улица „Витошка” в столицата. Първият 
казармен за него ден бил 20 април 1878 г.

В началото на месец юни същата година дружината 
им отпътувала за Пловдив, където на 30 август участвала в 
първия тържествен парад на родната земска войска. След 
това бившето абаджийско чираче станало ефрейтор.

На 9 април 1880 г. самоковлийчето Тодор Димитров 
Кантарджиев се уволнило с чин фелдфебел, обаче не се 
отзовало на поканата да остане на служба във войската. Същата 
година, есента, ненавършилият деветнайсет години младеж, 
вече отбил мъжката си тегоба, се записал във втори клас на 

Русенската реална гимназия. От него след приравнителен 
изпит преминал направо в четвърти клас.

През 1882 г., със завършено гимназиално образование, 
се възползвал от правото си и постъпил във Военното на 
Негово Височество училище - I специален клас. На 30 август 
1884 година отличилият се като юнкер Тодор Кантарджиев бил 
произведен в първи офицерски чин - подпоручик, и назначен 
на служба в същата дружина, в която бил войник. Само че сега, 
при новата военна организация, тя влизала в състава на 1-ви 
пехотен на НВК Александър полк.

Младият офицер след малко повече от година участвал 
в стихийната Сръбско-българска война, развихрила се подир 
Съединението на разделена България, в началото на ноември 
1885 г. Подпоручик Кантарджиев повел рота срещу западните 
ни съседи, достигнал до Гургулят. В боя ротата се отличила. 
Своя успех тя повторила и в сраженията при Сливница и Пирот, 
а мъжественият и командир заслужил първия си „Орден за 
храброст” - IV степен.

Следващата година - 1886 -пак на 30 август, Тодор 
Кантарджиев станал поручик.

На първия ден от започващата 1890 година получил 
капитанско звание. А през есента постъпил в Брюкселската 
академия на Генералния щаб. Изкарал успешно пълния 

тригодишен курс на академията, през 1893 г. се завърнал в 
родината. Веднага бил назначен за старши адютант, което ще 
рече - помощник-началник на щаба на 3-та пехотна Бдинска 
дивизия със седалище Сливен.

След като бил и помощник-началник на щаба на 5-
а пехотна дунавска дивизия, го привели в столицата, в 
Генералния щаб. От 1898 г. го назначили на началник на 
секция при Министерството на войната и едновременно 
преподавател по военна география и военна администрация 
във военното училище. Полковник го произвели на 2 август 
1903 година, като през 1901 г. му поверили да командва 16-и 
пехотен ловчански полк.

Подир по-малко от три лета го назначили командир на 1-
ва бригада от 9-а пехотна дивизия в Плевен. А от месец май 
1905 г. станал началник на щаба на 2-ра пехотна тракийска 
дивизия и бил преместен отново - сега в Пловдив.

Завистливи и злонамерени негови началници започнали 
да му пречат в кариерата. През ноември 1909 г. те го отпратили 
далеч, във Видин — пак командир на бригада, но на 1-ва от 
6-а пехотна Бдинска дивизия. Начело на нея полковник Тодор 
Кантарджиев участва в Балканската и Междусъюзническата 
война. Успехите, увенчали амбициозния войсководец, 
започнали по средата на октомври 1912 г. при Люлебургаз и 

Тюркбей. Прочулата се със своята храброст бригада била поис-
кана от генерал Тошев, за да подсили състава на войските му 
при второто атакуване на позициите на Чаталджа.

Скоро след сключването на мира, на 15 октомври 1913 
г., поверили на смелия воин 5-а пехотна дивизия, а само 
подир още четири месеца   го   произвели   генерал - майор. 
Обаче доброто дело не било задълго, Висшите началства се 
освободили от него. Уволнили го в запаса през октомври 1914 
година.

Военната кариера на генерал Тодор Кантарджиев 
била възстановена отново през Първата световна война. 
Назначавали го на различни тилови длъжности, докато на 
28 март 1916 г. получил телеграфическо известие, че става 
началник на Варненския укрепен пункт (ВУП).

Когато пожарът на войната пламнал и на североизток, 
малобройните поделения на Варна преминали границата, 
настъпили и навлезли в Добрич. Тук те намерили невинни 
българи, натъпкани в пекарни, заклани и зверски обезобразени 
от отстъпващите румънци. Били загинали 53 мирни граждани 
на Добрич.
     

Следва продължение 
Полковник Стефан Стефанов

През изминалия период от 27 септември до 
10 октомври 2008 год. на територията обслужвана 
от Областна Дирекция „Полиция” (ОДП)-Добрич, 
са регистрирани 28 криминални престъпления и  
произшествия.  

През изминалите дни на територията обслужвана 
от ОД „Полиция”- Добрич са регистрирани 59 пътно-
транспортни произшествия с двама загинали граждани.

На 30 септември 2008 година около 22.35 часа, в 
гр. Тервел, от полицейски автопатрул на РУ на МВР – 
гр.Тервел е установен  20– годишен водач  от гр.Тервел, с 
инициали Е.Е., управлявал лек автомобил след употреба 
на алкохол над 1.2 промила. Техническото средство с 
което е изпробван водача е отчело 1.69 промила. По 

надлежния ред на лицето е взета кръвна проба.
          На 02 октомври 2008 година, около 02:30 

часа, по пътя с. Кочмар – с.Жегларци, община Тервел, 
е възникнало пътно–транспортно произшествие, при 
което лек автомобил марка “Нисан Съни” е напуснал 
платното за движение и се ударил в крайпътно дърво. 
В резултат на пътното – транспортното  произшествие 
са пострадали три от лицата, пътуващи  в автомобила, 
а именно 21 – годишен жител на с.Полк. Иваново,  
26 – годишна жена от с. Сърнец, общ.Тервел и 30 
– годишен мъж от гр.Добрич. Тримата пострадали, с 
различни травми са транспортирани до ЦСМП – Добрич, 
за оказване на медицинска помощ и лечение. Няма 
опасност за живота им.

В момента се изясняват, както причините довели 
до пътно–транспортното произшествие, така и лицето 
което е управлявало моторното превозно средство.    

За времето от 03.00 часа на 04 октомври 2008 година 
до ранните часове на 06 октомври 2008 година, от 
полицейски автопатрули на РУ на МВР – Генерал Тошево 
и РУ на МВР – Тервел са установени двама водачи на 
леки автомобили с инициали Д.Г./29г./ от гр. Варна и 
Ж.П./38г./ от гр.Тервел, управлявали след употреба на 
алкохол над 1.2 промила. Техническите средства, с които 
са изпробвани двамата водачи са отчели съответно 2.51 
промила /Д.Г./и 2.70 промила /Ж.П./.  Водачите отказват 
кръвни проби. Задържани са за срок от 24 часа в РУ на 
МВР.

Областна дирекция на МВР – Добрич, за пореден 
път напомня на водачите, че управлението на моторни 
превозни средства след употреба на алкохол, води не 
само до сериозни наказателни санкции, но често пъти 
завършва и с фатални последици, както за самите 
водачи употребили алкохол, така и за напълно невинни 
участници в движението.

Поделенията на ОД „ПБЗН”-Добрич са участвали в 
гасенето на 24 пожара и 4 аварийно-спасителни дейности. 
Двата от пожарите са възникнали на територията на гр. 
Тервел, потушени са от дежурните екипи на РС ПБЗН-
гр. Тервел- при пожарите не са нанесени сериозни 
материални щети. 

О б Щ Е С Т В Е Н  Р Е Д  и  С и Г у Р Н О С ТРубРика:

РубРика:

Вашите пари са на сигурно място …

Краят на работния ден в голяма банка. Чистачката плахо чука на 
вратата на директора:  
- Господин Директор, искам да Ви помоля, ако е възможно, да ми 
оставите ключа от трезора.  
- Лельо Иванке, ти нещо не си добре! Как ще ти оставя ключа от 
трезора?! Та там са най-ценните ми документи ...  
- Ами, добре. Щом не може- не може. Обаче, да знаете - вече ми 
писна да отключвам с кламер, за да измия пода вътре ...  

        ВИЦ НА БРОЯ  РубРика:

К А В А Л Е Р  И  Н А  К О Р И С Т Н И  К Р Ъ С Т О В Е

В Е С Т И  О Т  О Б Л А С Т Т А ,  С Т Р А Н А Т А  И  Ч У Ж Б И Н А :РубРика:
По-важните новини през изминалата 
седмица на територията на Областта:

1. Е.ОН – България започна от 7 октомври поетапно 
прекъсване на електрозахранването в обекти -собственост 
на ВиК–Добрич. Водното дружество е най-големият длъжник 
на електроразпределителната компания. Дългът на ВиК е 
над 1,5 млн.лв.. През юли 2008 г. е сключено споразумение 
за разсрочено плащане на равни вноски в продължение 
на 8 месеца, като задължително условие е навременното 
издължаване на текущите сметки. Електроразпределителното 
дружество е дало допълнителен срок за погасяване на 
дължимите суми съгласно постигнатата договореност. На 7 
октомври е прекъснато захранването на 8 обекта, които нямат 
отношение към водоснабдяването на Добричка област. От Е.ОН 
заплашват, че ако ВиК не предприеме действия за плащане на 
дължимите суми, ще започнат да спират тока и на помпените 
станции. Ще направим всичко възможно да не се стигне 
до нарушаване на водоснабдяването, декларира Величко 
Василев. Вина за ситуацията имат некоректните абонати на 
ВиК, които не си плащат задълженията за консумираната 
вода. 8-9 млн. лв. дължат клиенти на водното дружество. Това 
е 10 пъти повече от дълга ни към Е.ОН., каза Величко Василев.
Той обяви, че ВиК ще предприеме драстични мерки спрямо 
неплатилите абонати. 30 групи от служители на водното 
дружество ще излязат, за да прекъсват водоснабдяването на 
длъжниците. 

2. Няма нагласи за провеждане на масови протести сред 
членовете на КНСБ в Добричка област. Изводът е направен 
след допитване до синдикалните членове в Добричко. От 
разпространените 6250 анкетни карти са попълнени 4212. 30,8 
% от участвалите в допитването се обявяват за регионални 
протести, 27,8 – за браншови, 37 % искат национален 
протестен митинг. Национална едночасова протестна стачка 
приемат 27 % от синдикалистите в Добричко. За еднодневни 
стачни действия се обявяват 45 %, като 61 % от тях работят 
в бюджетната сфера. Прави впечатление, че повече от 
половината заети в образованието се обявяват категорично 
против каквито и да е протестни действия. 

По- важните новини през изминалата 
седмица на територията на страната:

1. Тютюнопушенето да бъде забранено на всички 
обществени места. В ресторантите и кафенетата вече 
няма да има салони за непушачи, тъй като забраната ще е 
повсеместна. Когато мярката стане факт, само за припалване 
и едно дръпване се предвиждат драконовски глоби. Тези 

промени в Закона за здравето е поискало Министерството на 
здравеопазването. Поправките се правят по немски модел. 
В Германия действа подобен федерален закон за забрана на 
тютюнопушенето. 44,4 на сто от населението на България е 
пристрастено към вредния навик. Делът на жените пушачки е 
скочил от 28 %  през 2001 г. на 38,3 на сто през 2007-а. Масово 
се срещат и 7-8 годишни деца, които пушат на обществени 
места. 30 на сто от всички ученици редовно пафкат.

2. Кметовете да имат право да назначават директори 
в общинските училища, а самите школски шефове да могат 
сами да определят числеността на персонала и да извършват 
подбора му. Това предлагат да залегне в новия Закон за 
обществено образование експерти и неправителствени 
организации. Действащото в момента законодателство в 
областта на образованието на практика дава съвсем малко 
възможности на общините да влияят върху структурирането 
на просветната система в района. Децентрализацията на 
просветната система можела да стане реалност, ако общинските 
власти имат по-големи правомощия и по отношение на 
откриването, преобразуването и закриването на общинските 
учебни заведения. Експертите смятат, че е наложително 
да се разработи нов модел за финансиране на училищата, 
даващ предимство на вътрешните стимули за ефективност на 
работата, пред административния подход. Представители на 
нестопанските организации и хора от бизнеса пък признават, 
че не могат да пробият капсулованата училищна среда, за да 
участват в различни проекти, подпомагащи образованието.

3. Най-много 19 лева такса за повторно включване 
на тока ще могат да ни прибират от средата на ноември 
електроразпределителните дружества. Това разпореди 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(ДКЕВР). Експресното възстановяване на спрения ток ще струва 
най-много 38 лева. На същата цена ще е и измерването на 
качеството на електрическата енергия. Потребителите, които 
искат да им се направи проверка или да им бъде монтиран 
контролен електромер, ще плащат до 30 лева.

4. Хлябът ще поскъпне до 6-9 месеца. Това заяви 
Борис Инчев, председател на УС на Браншовата камара на 
индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България. 
Той участва на форум на тема “Българският хляб - бизнес, 
качество, цена”. Като основна причина за поскъпването той 
посочи значителното вдигане на цените на газа, което щяло да 
затрудни фирмите в сектора. Не може да се прогнозира точното 
повишаване на цената, но се надявам то да не надхвърля 
10-15%, допълни Инчев. Голям проблем в бранша има и с 
разходите за работна сила. Факт е, че се отчита дефицит на 

кадри и това допълнително увеличава разходите на фирмите. 
Тези затруднения на хлебопроизводителите донякъде се 
балансират от ниската цена на зърното. 

5. 16-годишните вече ще могат да казват “да” на 
избраниците си, и то без разрешение от родителите си. Това 
обаче ще става само ако непълнолетната булка е бременна. 
Това решиха депутатите, като приеха на първо четене 
промените в Семейния кодекс. Досега тийнейджърите 
искаха разрешение от майките и бащите си пред съдия, за 
да сключат брак. Сега обаче това разрешение отпада, когато 
младите очакват дете. Преди да влязат в ритуалната зала, 
непълнолетните булки и младоженци ще трябва да проведат 
един разговор със съдия, който да им обясни какво означава 
това обвързване. Планира се и осиновяването на изоставено 
дете да става без съгласието на биологичните му родители.  
Народните представители решиха още и съжителството без 
брак. Това бе и една от най-спорните точки в кодекса. Според 
промените децата на такива родители ще носят имената на 
мъжа, с когото майка им съжителства. Браковете пък ще могат 
да се узаконяват не само в ритуална зала, но и на плажа, във 
въздуха и дори под водата. Промените в документа дават по-
голяма яснота и права върху имотните въпроси на неженените 
двойки. Чрез измененията всяка от тях ще може да определи 
сама кое на кого принадлежи. Според опозицията обаче 
новият кодекс унищожава брачната институция и принизява 
ролята на държавата в семейството.

По- важните новини през изминалата 
седмица от чужбина:

1. Украинският президент Виктор Юшченко насрочи 
предсрочните парламентарни избори за 7 декември 
2008 г. Това ще бъдат вторите избори за последните 
2 години. “В ситуация, когато парламентарните 
сили стигнаха до задънена улица, думата си трябва 
да каже народът”, заяви Юшченко и отново обвини 
бившата си партньорка от прозападната оранжева 
коалиция Юлия Тимошенко, че е провалила 
просъществувалата 18 месеца коалиция заради 
лични амбиции и жажда за власт. Основният 
политически опонент на Юшченко, лидерът на 
проруската Партия на регионите Виктор Янукович, 
нарече решението на президента “камбанен звън, 
който звъни за сегашната власт”.

2. Южна Америка произвежда цялото количество 
кокаин в света - 950 тона годишно, по-голямата част 
от който отива в Европа и САЩ, съобщава генералният 

секретар на Агенцията на ООН за борба с наркотиците по 
време на първото панамериканско съвещание, посветено 
на проблемите на обществената безопасност. Европа и 
САЩ консумират голяма част от тази продукция, докато 
Централна Америка и Карибите се намират под кръстосания 
огън на дрогата и оръжията, каза той на съвещанието, в което 
участват министри от 34-те страни членки на Организацията 
на американските държави.

3. Седем тона хашиш бяха заловени от испанската 
полиция в две пристанища в Андалусия, предаде АФП. Петима 
души са арестувани. При първата операция служителите 
намерили 36 пакета хашиш с общо тегло 1 тон, скрити на лодка 
в намиращото се на южния испански бряг пристанище Кадиз. 
Няколко дена по-късно била открита и по-голяма пратка на 
друг кораб - повече от шест тона наркотици, разпределени 
в 206 пакета, близо до пристанището Санлукар. Няма 
информация за националността на петимата арестувани.

4. Агенцията по заетостта набира кандидати за 
срочна трудова заетост в областта на хотелиерството, 
ресторантьорството и грижите за възрастни и болни хора в 
Германия, съобщиха от пресцентъра на агенцията. Всички 
кандидати трябва да владеят немски език в много добра или 
добра степен. Заетостта според конкретния трудов договор 
може да бъде от няколко месеца максимум до 3 години. 
Месечното брутно възнаграждение обикновено е между 1100 
- 1200 евро. Бюрата по труда в цялата страна непрекъснато 
приемат документи, заминаването е след получаване на 
конкретна оферта и договор.
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О Б Щ И Н С К И   В Е С Т ИРубРика:

З А  В С Е К И Г О  П О  Н Е Щ О

ПОДГОТВЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА РЕМОНТ 
НА БЕЗМЕРСКИЯ ПЪТ

  През месец септември тази година  
общините,които попадат в обхвата на Програмата за 
развитие на селските райони получиха дългоочаквания 
си шанс да подготвят проекти за подобряване на 
общинската пътна инфраструктура .Проблемът с лошото 
състояние на общинските пътища не е от вчера и до 
този момент  възможностите за външно финансиране 
на проекти за подобряване на състоянието им бяха 
незначителни.Средствата за такива ремонти се свеждаха 
до малки суми,с които се закърпваха частично най-
лошите участъци от общинската пътна мрежа.Община 
Тервел стопанисва общо 67.9 км.общински пътища.На 14 
октомври тази година ще бъде внесен първият общински 
проект по ос 3 от Програмата за развитие на селските 
райони /ПРСР/. С него общината ще кандидатства 
по мярка 321 “Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” за рехабилитация на 
пътя Тервел-Безмер-Гуслар-Граница с Област Силистра.
Пътят е в изключително лошо състояние,на места 
почти непроходим при лошо време.В същото време 
той единствен подход към общинския център Тервел 
за живеещите в селата Безмер и Гуслар.Освен това този 
общински път представлява връзка между Тервел и 
околните села и пътя от републиканската пътна мрежа 
“ Добрич  - Силистра”.По този начин се облекчава 
достъпа до каньона на Суха река през с.Коларци,което е 
разположено на този републикански път.Не е маловажен 
и фактът,че пътят Тервел-Безмер-Гуслар  представлява 
пряк подход към село Каменци,което вече дава заявка 
за туристическа дестинация.
 Общата дължина на пътя,за чиято 

рехабилитация общината кандидатства сега е 14 400 
м.Проектът се фокусира върху три участъка с обща 
дължина от 10 879 метра,които обхващат пътното платно 
и съоръженията около него извън населените места.
 Общият прогнозен бюджет на проектното 
предложение възлиза на приблизително 5 803 000 
лв. с ДДС и в основната си част включва дейности по 
строителните работи на трите обособени участъка,по 
организиране и провеждане на процедури за избор 
на фирми ,които ще изпълняват строителството и 
строителния надзор на обекта.
 Настоящият проект е втори такъв,който 
общината внася по ПРСР.Първият бе този за създаване на 
местна инициативна група на територията на общините 
Тервел и Крушари.С него се кандидатства за финансиране 
по мярка от ос 4 на ПРСР.
 За настоящия проект ,както и за всички 
предстоящи инвестиционни намерения ,които 
кметският екип има за кандидатстване по ПРСР , 
кметът на общината внесе докладна записка на едно от 
заседанията на общинския съвет в началото на лятото.
Съветниците се запознаха с намеренията за усвояване 
на средства по ПРСР на Община Тервел и ги подкрепиха 
,формулирани като приоритети в Общинския план за 
развитие.
 След като бъде внесен проектът за 
рехабилитация на общинския път за Безмер,общината 
продължава работата си, за да подготви внасянето на 
още два проекта за подобряване на инфраструктурата в 
общината – единият ще се фокусира върху приоритетите 
на Програма “Красива България” и тяхната проекция 
в град Тервел – обновяване на централната градска 
част на общинския център.Вторият проект ще цели 

благоустрояване на Тервел и с.Коларци и ще отговаря 
на изискванията на мярка 322 от ПРСР.Намеренията на 
кметския екип са да подготви и внесе двата проекта до 
края на м.октомври.

Припомняме , че освен проектът за създаване 
на МИГ към момента в процес на оценка е още един 
общински проект – внесеният по Оперативна Програма 
“Околна среда “ проект за реконструкция и разширение 
на пречиствателната станция и канализационната мрежа 
на град Тервел.В процес на договаряне или реализация 
към момента са още 4 общински проекта.

ОТДАВАМЕ ПОД НАЕМ ОБЩИНСКИ 
ЗЕМИ

 На 09 октомври 2008 год. от 10 часа в залата 
на Община Тервел се проведе таен търг за отдаване на 
общински земеделски земи, училищни и читалищни 
ниви под наем за срок от една година.
 Съгласно оповестеното в предварителната 
обява,публикувана на 09.09.2008 г. в регионален 
ежедневник, обект на търга бяха  общинска земеделска 
земя – 7951.963 дка, училищни ниви – 939.997 дка 
и читалищни ниви 50 дка .Общия брой на имотите 
предложени за отдаване под наем чрез този търг е 250.
 За така предложение имоти са подадени 
общо 438 заявления от граждани и фирми, закупени 
са тръжни книжа на стойност по 10 лв. за предложен 
имот и са платени депозитни вноски в размер от 30% от 
началната тръжна цена за всеки обявен имот.
 За  121 имота не са подадени заявление 
за участие в търга.За същите предстои втора дата за 
провеждане на търг на 16 октомври 2008 год. от 10 часа 
също в заседателната зала на общината. Ако и тогава 

няма желаещи да участват в търг, е обявена  и трета дата 
на 23 октомври от 10 часа ,отново в залата.
 В деня на провеждането на търга всички, 
които са подали заявление се явиха.

След разглеждането на документите от 
комисията  се установи, че най-висока цена на декар е 
достигната за имоти в землищата на град Тервел и селата 
Каблешково и Честименско – по 63 лв., а най-ниска за 
землището на с.Безмер – 2.25 лв.
 От т.нар. училищни земи, които са общо 
1546.997 дка на търг за стопанската 2008-2009 г. се 
отдават 939.997 дка. За останалите има действащи 
договори с неизтекъл срок на действие.Съгласно Заповед 
на Кмета на общината от м.юни тази година,всички 
приходи,получени от наемателите на училищни земи 
ще бъдат предоставени на училищата-собственици, 
за да се допълнят собствените приходи на общинските 
училища,които от няколко месеца работят в условията 
на делегирани бюджети.
 Най-голям интерес от кандидати да 
обработват предложените земеделски земи имаше за 
имоти в селата Зърнево, Жегларци, Главанци, Градница, 
Каблешково и  Кладенци.
 Постъпленията от търга ще се разходват за 
разплащане на неразплатени задължения за гориво 
за отопление от предходния отоплителен сезон,за 
издръжка на детски заведения и бюджетни звена 
през предстоящия отоплителен сезон, за планирани 
ремонтни и строителни дейности и други произтичащи 
от текущите нужди за издръжка на обществените 
дейности и публичните услуги. 

Малки вълшебства против 
мазна кожа

Мазната кожа е голям проблем за доста жени. Тя има 
неприятно лъщене и е предразположена към различни 
възпаления, включително към акне. Грижата за нея е 
обект на изследвания от всички големи козметични 
компании. Те непрекъснато издирват вълшебните 
съставки, които да я направят здрава и красива. 
Правилната комбинация между отделните компоненти 
има за цел не само да се грижи нежно за лицето, но и да 
го предпазва от сериозни заболявания като акнето. Или 
да подпомага лекарствените средства в борбата с него.

Ето и едни от най-ценните съставки, които доказано 

действат добре на мазната кожа и проблемите с нея. 
Оглеждайте се за тях, когато избирате козметика за 
мазна кожа:

Термални води. Много извори са източник на води 
с доказани лечебни свойства. Някои от тях хидратират в 
дълбочина, други подхранват, трети успокояват кожата 
и дори унищожават бактериите, които я дразнят.

Масло от чаено дърво. Често го наричат 
“интелигентно”  масло, защото има избирателно действие 
– ликвидира болестотворните микроорганизми, но 
без да вреди на благоприятните за кожата бактерии. 
Освен това нормализира работата на мастните жлези, 
овлажнява и дезинфекцира.

Масло от гроздови семки. Има силен хидратиращ 
ефект и придава еластичност на кожата. Подхранва 

я чрез комплекс от растителни съставки, които са и  
антиоксиданти в същото време.

Екстракт от алое. Успокояващият му ефект е отдавна 
известен и широко използван във всякакви случаи. 
Освен това има свойството да хидратира и заедно са това 
– да запазва ценната течност в кожата.

Хидроксикиселини. Те са групирани като алфа- 
(плодови) и бета-хидроксикиселини, които подпомагат 
естественото ексфолиране на кожата - премахват 
мъртвия епидермис, затварящ отворите на мастните 
жлези.

Салицилова киселина. Тя е от групата на бета 
хидроксикиселините и се извлича от кората на 
върбата. Регулира клетъчната регенерация и има 
антивъзпалително действие.

Алантоин. Съдържа се в соевите семена и в корените 
на растението Symphytum. Има овлажняващ, успокояващ 
и силно омекотяващ сфект.

Пантенол. Силен омекотител, който прониква в 
дълбоките слоеве на епидермиса.

Цинк. Той редуцира отделянето на себум и действа 
антибактериално. Възвръща естествената енергия на 
кожата.

Триклозан. Това е химическо съединение, което 
омекотява кожата и я успокоява. Освен това ограничава 
образуването на свободни радикали, за които се смята, 
че са основна причина за преждевременното образуване 
на бръчки  и остаряването.

Заменяме къща в гр. Тервел срещу едностаен апартамент или гарсониера в гр. Тервел. Моля обадете се на телефон 0888 104 483- Руска Димова. 

О  Б  Я  В  А

РубРика:

И  Б А Б А  З Н А Е  …РубРика:
Как да изберете подходящите за 

вас камъни и метали

Малко жени са безразлични към украшенията от 
полускъпоценни и скъпоценни камъни, а също така и 
към благородните метали. Те обичат често да си купуват 
бижута, но за съжаление не винаги успяват да изберат 
“своето” бижу - т.е. подходящият именно за тях камък, 
минерал или метал. 

Някои от представителките на нежния пол оценяват 
не камъка, а неговата изработка, други са привлечени от 
цвета на минерала, а трети - от факта, че той е на мода. 
Изборът обаче трябва да бъде в зависимост от влиянието 
на минерала или метала върху здравето на човека, 
върху неговия характер и настроение. Бижутата не само 
ни красят, те са в състояние както да ни лекуват, така и да 
разрушават нашия организъм.

Още в древни времена всички камъни са били 
разделени според четирите стихии:

1. Огън – рубин, брилянт, топаз, аметист, гранат
2. Вода – бисер, корал, тюркоаз, изумруд, аквамарин, 

селенит (лунен камък)
3. Въздух – лазурит, опал, ахат
4. Земя – нефрит, оникс, корнеол.
В същото време, различните минерали са били 

символ на някои от стихиите. Рубинът – на огъня, 
изумрудът - на земята, сапфирът – на водата, брилянтът 
– на въздуха.

С помощта на езика на камъните е можело нагледно 
да се изрази състоянието на човека, неговия характер 
и много други фактори. Например, хората, които са 
искали да покажат на околните своето материално 
благополучие, са носили брилянти, сапфири и рубини. 
Тюркоазът е бил свидетелство за добрина, сапфирът – за 
нежност, а аметистът – за безгранична щедрост.

Особено внимание се е отделяло и на съвместимостта 
на различните камъни. Брилянтът например не е 
трябвало да се съчетава с аметист. В древността са 
смятали ,че тези камъни са надарени с особена тайна и 
магия – те могат да донесат щастие, радост и късмет, но 
в същото време и беди. Затова всеки човек се стремял да 
носи своя щастлив камък, който да пази неговото здраве 

и да му носи лично щастие.
Минералите могат да се класифицират и по 

“професионален” признак. Лунният камък е бил... 
смятан за камък на магьосниците, аквамаринът- на 
художниците, сапфирът- на търговците.

Повечето камъни си имат индивидуална 
характеристика, която се е запазила и до наши дни. 
Полускъпоценният ахат се смята за символ на здравето 
и дълголетието и в превод от гръцки език означава 
“добър”. Той се носи на лявата ръка. Смята се, че 
огърлицата от ахат може да помогне при хронична 
кашлица, при болести в гърлото и зъбите. Червеният 
ахат помага при раждане. Ахатът дарява хората със сила 
и прави човека красноречив. Според специалистите, 
този минерал е полезен не само за човека. Топчета ахат, 
разпръснати в градината, предпазват растенията от 
измръзване и град. Освен това този камък помага и на 
животновъдите.

Минералите могат да се квалифицират по цвят и по 
тяхното използване за лечебни цели. Всички жълти и 
зелени камъни предпазват човека от стомашни болести. 

Червените способстват за укрепването на кръвоносните 
съдове и за нормализирането на налягането, за спиране 
на кръвотечението и заздравяването на раните. 
Нефритът лекува бъбреците. Всички бели камъни 
предпазват очите. Черните ни избавят от меланхолия 
и уроки. Виолетовите предпазват децата от гърчове и 
способстват за тяхната любов към родителите, а жълтите 
пазят от жълтеница и болести на черния дроб.

Много хора не подозират, че носенето на 
скъпоценности не е безобидно нещо. Има един много 
лесен начин, който може да ви помогне да изберете 
подходящото за себе си украшение от полускъпоценен 
или скъпоценен камък и да откриете именно “своя” 
метал или минерал. Бижуто трябва да се закачи на 
вълнен конец и да се поднесе към ухото. Ако обицата, 
гривната или пръстенът се движат по права линия, 
камъкът и металът са подходящи за вас. Но ако те се 
въртят или висят неподвижно, вие можете смело да ги 
отнесете съм категорията “чужди”.
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и з д а н и е  н а  О б щ и н а  Т е р в е л

О Б Щ И Н С К И Я Т  Д Е Т С К И  К О М П Л Е К С  В  Т Е Р В Е Л  И М А  Н О В  Д О М

Много приятели на децата,педагози,родители и общественици уважиха празника на Общинския детски 

комплекс в Тервел .Денят бе специален за балерините от балет „Каприз”, любителите на ваканционната програма 

„Наше лято” и десетките деца,които посещават школите на комплекса.Звеното за извънкласна дейност откри 

новата учебна година.Празникът сега обаче бе много повече от откриване,защото за пръв път от много години 

Общинският детски комплекс,наричан от всички ОДК си има своя собствена сграда.Години наред,след като 

през 2003 година сградата ,където той се помещаваше бе продадена ,комплексът се луташе между училището 

и музея.Една част от материалната му база се разположи на третия етаж в градския музей и там се събираха 

децата,които посещаваха школите.Огромните помещения,строени в друго време и с други цели се отопляваха 

трудно и бяха недостатъчни като площ,за да могат децата и учителите да работят там спокойно.Проблемът с 

липсата на подходяща сграда за детския комплекс стоеше на дневен ред и чакаше своето разрешение.И така 

до тази година,през която Община Тервел завърши реконструкцията на полусъборената двуетажна сграда,която 

всички в Тервел наричат “старото общежитие”.

С много усет и желание хората , които са ангажирани в него аранжираха дни наред шестте помещения,които от 

сега насетне ще   бъдат  мястото,където ще посрещат своите възпитаници.Гостите на тържеството видяха просторната зала за репетиции на балета,залата за школата по 

приложно изкуство,помещението с етнографски кът,новите санитарни помещения,зала за занимания,помещението за педагозите.

Интересно е да припомним,че договорът,който сложи началото на ремонта на сградата,която приюти детския 

комплекс бе подписан на 7 октомври миналата година,т.е.точно една година преди този седми октомври,в който 

пъстроцветни групички от деца и празнично облечени учители ,родители и гости изпълниха двора и помещенията 

с глъч и живот. Само преди една година днешният добре обзаведен дом на комплекса представляваше 

полуразрушена сграда,с провиснал гредоред,падащ покрив,изпочупени дограми.Никой не влизаше там,защото 

сградата бе опасна .Строена в периода 1956-1958 година,тя бе изоставена от много години и представляваше 

проблем за своя собственик – общината.

Само след 12 месеца,благодарение на финансиране по програма ФАР в бившето ученическо общежитие имаме 

етажи,които се отделят един от друг със здрави бетонни плочи и обособяват просторни помещения,покрити 

с ламиниран паркет,теракота,с красиви дървени врати,с алуминиеви дограми.Цялата сграда е боядисана в 

пастелен цвят,оградата е възстановена,градинките пред нея-грижливо прекопани.Уютът вътре в сградата се 

усеща като приятно преживяване и създава очакване,че в такова хубаво място трябва да се случват само хубави 

неща.Няма как да не бъде така,след като там ще се събират деца,които ще идват тук,водени от желание да се 

забавляват и изявяват,да научават нови неща и да създават нови приятелства.

В новия общински детски комплекс децата ще научават нови неща от Виолета Димитрова-Директор на звеното 

,Виолета Янкова-добре позната на всички деца и родители като ръководител на школата по приложно изкуство,Живка Ненова-ръководител на известния с постиженията 

си балет “Каприз”,Христина Станчева- доскорошен учител в училището в с.Поп Груево,а сега педагог в комплекса по Национална програма ‘Учители за извънкласни 

форми” и още двама начинаещи педагози,чиято задача ще бъде да съдействат при подготовката на децата и организиране на проявите.

Новите собственици на сградата посрещнаха и поздравиха гостите си със старателно подготвена  програма.

Поздравления към присъстващите поднесоха директорката на ОДК г-жа Виолета Димитрова и Зам.Кмета на 

Общината Дияна Илиева.

Хубав,непринуден празник,какъвто не можем да имаме всеки ден.Нов дом за деца и хора,отворени към  в

ъзпитанието,познанието,света на малчуганите,проблемите на трудната тийнерджърска възраст.Място,където 

децата да се чувстват добре и очаквани.Пожелаваме успех на всички обитатели на новия Общински детски 

комплекс в Тервел!Нека преживеят много хубави мигове под неговия покрив,нека научат много нови неща,нека 

създадат много нови приятелства !

М О Е Т О  “ Г А Р Д Ж Е ”  Е  Н А Й -
Х У Б А В О  И   Н А Й - У М Н О

Учителката пита ученик:
- Можеш ли да изброиш десет животни, които живеят в нашите гори ?
- Пет вълка, четири лисици и една мечка. 

e т н о г р а ф с к и  к ъ т  в  е д н а  о т  з а л и т е ,  к ъ д е т о  д е ц а т а  щ е  р а б о т я т

Н а й - х у б а в а т а  г л е д к а  -  д е с е т к и  д е ц а , к о и т о  в л и з а т  з а  п ъ р в и  п ъ т 
з а е д н о  в  н о в и я  д е т с к и  к о м п л е к с

О б н о в е н и т е  п о м е щ е н и я  о ч а к в а т  м а л ч у г а н и т е  и  м л а д и т е  х о р а


